
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie rozpatrzy wniosków o dopłaty 

do pensji niepełnosprawnych pracowników pochodzących od tych pracodawców, którzy do 30 kwietnia nie 

złożą odpowiednich formularzy dotyczących ich bilansu oraz rachunków zysków i strat. 

Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych muszą złożyć podmioty określone  

w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

Z kolei pracodawcy, którzy są mikro- lub małymi przedsiębiorcami, nie mają wprawdzie obowiązku składa-

nia takiego sprawozdania, ale muszą przekazać funduszowi oświadczenie, którego wzór znajduje się na jego 

stronie internetowej. 

Pracodawcy, mając na uwadze swoje doświadczenia z poprzednich okresów, obawiają się, że PFRON po 

otrzymaniu sprawozdań finansowych w sposób nieuprawniony będzie wstrzymywał dopłaty do wynagrodzeń 

osób niepełnosprawnych, motywując to przeprowadzaną analizą sytuacji finansowej podmiotu. Niekiedy 

wstrzymanie przez fundusz takiej pomocy trwa kilka miesięcy (przez wzajemną wymianę dokumentacji po-

między przedsiębiorcą a PFRON), po upływie których środki finansowe są uruchamiane i beneficjent w koń-

cu otrzymuje pomoc. Jednakże już sama blokada środków wynikająca z prowadzonej analizy finansowej 

może prowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, a przecież celem funkcjonowania pomocy 

ze środków funduszu jest pomoc dla zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Szanowny Panie Ministrze, proszę o przedstawienie procedury – z uwzględnieniem zmian wprowadzo-

nych do ustawy o rehabilitacji – jaką będzie stosował PFRON po otrzymaniu sprawozdań finansowych za 

2012 r. w obszarze oceny sytuacji finansowej w stosunku do beneficjentów pomocy. 

Jakie terminy obowiązują PFRON przy wydawaniu ostatecznej oceny sytuacji finansowej beneficjentów 

pomocy? Mam tu na myśli sytuację, kiedy przedsiębiorcy po otrzymaniu pisma z PFRON wysłali dodatkowe 

dokumenty (zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec budżetu państwa, opinie banków i firm 

leasingowych, inne dowody świadczące o sytuacji ekonomicznej), dochowując czternastodniowego terminu 

wskazanego przez fundusz. 

Przez jaki okres może być zablokowane dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z oceną sytuacji fi-

nansowej? 

Jakie kryteria w 2013 r. będzie stosować PFRON do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw zdefi-

niowanych jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa? Czy będzie stosował również metody wskaźników 

Z-score? Jeśli tak, to jakie? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 




